Ø-gruppemøde d. 30.september 2020
Til stede: Morten, Jasper, Pernille (online), Maibritt, Sebastian, Carlos, Malene
Ordstyrer: Jasper
Referent. Malene
Konstituering af øgruppen:
Formand: Morten
Næstformand: Maibritt
Kasserer: Malene

•
•

Husk underskrifter til foreningsdokumenter osv.
Kontakt banken

Regnskabsprogram: Kontakt de andre øgrupper og forhør om hvilke gode programmer de
bruger.
Præsentation af funktioner:
Kompetencer: Sikkerhed, førstehjælp, brand-plan mm.
Julefrokost
23. januar
• Alt efter hvordan Corona-situationen er til den tid, kan det være med max deltagere og
tilmelding
• Deadline omkring julefrokost - 2 uger før (9. januar)
Kommune
• Fremført oplæg/udkast mht. en generel ansøgning om landzone-tilladelse. Ift. at afholde
ø-lejr.
• Kontakt gården!
• Renovation: evt. flere skraldespande?
Jubilæum
• Jasper er øgruppens Tovholder i udvalget.
• Vi søger efter 10 personer. (udover dem fra øgruppen).
• Uge 29 er jubilæumsuge - lørdag er fest! (hvor der er mulighed for private telte).
• Hvis Corona hersker til den tid, så bliver selve festen aflyst/rykket.
• Ugerne får alle et mindre beløb til at “fejre” jubilæet (uanset hvad).
• ALLE skal kunne melde sig til udvalget.
• Jasper kommer med en udmelding og en tilmeldingsmåde.
Fonde
•
•
•

Er der nogle der kan søge fonde?
Undersøg hvem, og kontakt derefter.
Mærsk og rockwoolfonden?

•
•

Kan man fx noget ift. jubilæum?
Hvis man har gode idéer, så kontakt Carlos!

Ø-gruppe-arbejdet
• Lav en pjece om arbejdet med ø-lejr og øgruppe (forventning)
Søb
•
•
•
•
•

d 28.-29. 11 2020
d. 14. oktober zoom-møde - med rep. fra ø-lejren.
Forslag: Vi vil betale 9000 kr. i “skat” Forslag: Vi skal betale en “del” fra et reelt år. - men det skal beregnes ud fra lejrdøgn.
Lav en meningsmåling!

Fremadrettede datoer
• Afstemning om datoer:
• Onsdag d. 21. okt. - kl. 18.00
• Søndag d. 25. okt. - kl. 12.00
• Onsdag. d. 4. nov.
• Søndag d. 8. nov.
Medlemmer i bestyrelsen efter konstitueringen:
Formand:
Morten Tybo Nielsen
Næstformand: Maibritt Elmeland
Kasserer:
Malene Hegnelt
Medlemmer: Carlos Manuel Nielsen
Jasper Emil Strømgren
Amalie Melby Nielsen
Sebastian Visbech Jørgensen
Jaqline Sofie Stawski
Marianne Juel Kaspersen
Pernille Hulebæk
Julie Liva Wagner

